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RECENSIES EN SIGNALEMENTEN

Onderzoek naar echtscheiding in Egypte

Een voorbeeld voor onderzoek in Nederland

Iris Sportel

Bespreking van: Nadia Sonneveld, Khul’ divorce in Egypt. Public debates, judicial practi-
ces and everyday life (diss. UvA), 2009, 285 pp.

Rechtssociologie, rechtsantropologie en onderzoek naar islamitisch familierecht
in het Midden-Oosten worden vaak als heel verschillende vakgebieden
beschouwd, met weinig raakvlakken. Dit is jammer, omdat onderzoek naar
rechtssystemen in het Midden-Oosten, zoals het proefschrift van Sonneveld, dan
slechts wordt gelezen door geïnteresseerden in die regio. Sonnevelds analyse van
de khul’ echtscheiding in Egypte is echter zeker ook interessant en relevant buiten
de Egyptische context, bijvoorbeeld voor Nederland. Niet alleen is er in Nederland
behoefte aan meer kennis over de daadwerkelijke toepassing van verschillende
vormen van islamitisch familierecht, een sterk gepolariseerd onderwerp, daar-
naast roept Sonnevelds werk vragen op die ook in de Nederlandse context spelen.
Sonneveld laat bijvoorbeeld zien hoe, in veranderende sociale verhoudingen, het
recht mensen nieuwe mogelijkheden biedt. Zo vragen vrouwen in Egypte in huwe-
lijksconflicten soms strategisch een echtscheiding aan, hoewel zij eigenlijk niet
willen scheiden. Zij kunnen zo hun echtgenoot tijdens de verplichte bemidde-
lingspoging dwingen met hen te onderhandelen. Dit biedt vrouwen een alterna-
tief wanneer familieleden de traditionele rol van bemiddelaar in huwelijksconflic-
ten niet kunnen of willen vervullen. Ook geeft Sonneveld in haar proefschrift
inzicht in hoe debatten in de media de beslissingen van rechters en justitiabelen
beïnvloeden. Deze inzichten zijn ook toepasbaar in de Nederlandse context, waar
bijvoorbeeld omgangsregelingen na echtscheiding de laatste jaren op veel media-
aandacht hebben kunnen rekenen.
Hoewel in Nederland de afgelopen jaren ook een aantal ingrijpende wijzigingen is
doorgevoerd in de echtscheidingsprocedure, zoals het gezamenlijk gezag na echt-
scheiding in 1998 en recentelijk de invoering van het ouderschapsplan, ontbreekt
helaas soortgelijk recent onderzoek. Sinds de jaren tachtig zijn er in Nederland
maar weinig studies naar echtscheiding gedaan, laat staan vanuit een rechtssocio-
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logisch perspectief.1 Een interessante vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn hoe
deze media-aandacht, met veel berichtgeving over vaders die ieder contact met
hun kinderen verloren, wordt weerspiegeld in de opvattingen van rechters over
het toekennen van gezamenlijk gezag of omgangsregelingen. Of hoe het Neder-
landse stelsel van gemeenschap van goederen, ontworpen in een tijd dat het kost-
winnersmodel dominant was, problemen oplevert of juist nieuwe mogelijkheden
biedt nu in steeds meer gezinnen beide echtgenoten een inkomen hebben. Het
promotieonderzoek van Sonneveld, waarin zowel de ontstaansgeschiedenis, dis-
cussies in de media, de implementatie en toepassing van de nieuwe wetgeving,
alsook de opvattingen van rechters, advocaten, mediators en tot slot de ervarin-
gen van gescheiden mensen zijn onderzocht, kan als een voorbeeld dienen voor
hoe dergelijk onderzoek in Nederland zou kunnen worden uitgevoerd.

In haar proefschrift stelt Sonneveld de khul’ echtscheiding in Egypte centraal.
Deze nieuwe vorm van echtscheiding werd in 2000 geïntroduceerd en is geba-
seerd op de gelijknamige echtscheidingsvorm in islamitisch recht. Bij een khul’
echtscheiding kan de vrouw een beroep doen op de rechter om zonder opgaaf van
reden haar huwelijk te ontbinden, op voorwaarde dat zij de bij het huwelijk vast-
gelegde bruidsprijs terugbetaalt aan haar echtgenoot en afstand doet van overige
financiële rechten, zoals alimentatie. Voor de introductie van deze nieuwe vorm
konden vrouwen slechts scheiden op basis van een zeer beperkt aantal gronden,
zoals mishandeling of langdurige afwezigheid van de echtgenoot. Deze gronden
zijn moeilijk te bewijzen en de procedures zijn kostbaar en kunnen vele jaren
duren.2

Sonneveld deed zeer uitgebreid veldonderzoek in Egypte naar deze nieuwe echt-
scheidingsvorm. Naast een aaneengesloten veldwerkperiode van ruim een jaar
bracht zij tussen 2003 en 2007 een aantal kortere bezoeken aan het land. Tijdens
haar veldwerk deed Sonneveld archiefonderzoek naar berichtgeving in kranten en
populaire media als cartoons en films, interviewde zij rechters, advocaten en
andere juridische professionals, observeerde zij echtscheidingszittingen en be-
middelingsprocedures, interviewde zij vrouwen die bezig waren met een khul’
echtscheiding en sprak zij met talloze anderen over het onderwerp. Sonneveld
analyseert zowel de invoering van de nieuwe wet, de debatten die hierover in
diverse populaire media werden gevoerd, de toepassing door rechters, alsook de
betekenis in het dagelijks leven van scheidende vrouwen – en in mindere mate

1 Kalmijn e.a. (2001) publiceerden weliswaar de resultaten van een groot onderzoek naar echt-
scheiding in Nederland tussen 1950 en 1990, in een speciale uitgave van het tijdschrift Sociale
Wetenschappen, maar daarin beperkten zij zich tot de sociaalculturele en sociaaleconomische oor-
zaken en gevolgen van echtscheiding voor gescheiden mensen en hun kinderen. Hoewel de bele-
ving van de juridische procedure wel deel uitmaakte van het onderzoek kwam deze verder niet
aan bod in de beschrijving van de resultaten. Door de keuze van de onderzoeksperiode blijven
bovendien belangrijke recente wetswijzigingen buiten het onderzoek. Ook E-Quality voerde een
onderzoek naar echtscheiding uit voor het rapport nieuwe gezinnen (Clement e.a. 2008). In dit
onderzoek lag de focus vooral op gezinnen met kinderen na echtscheiding en de vorming van
stiefgezinnen.

2 Voor mannen is een echtscheiding veel gemakkelijker. Er is geen juridische procedure noodzake-
lijk, de scheiding hoeft alleen te worden geregistreerd.
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mannen – in Egypte. Zij heeft veel gebruikgemaakt van Arabischtalige bronnen,
helaas nog geen vanzelfsprekendheid bij onderzoek naar juridische ontwikkelin-
gen in het Midden-Oosten. Dit gebruik van Arabische bronnen, het grondige
empirische karakter en de rijkdom en verscheidenheid van het gebruikte mate-
riaal maken Khul’ divorce in Egypt een bijzonder en zeer lezenswaardig proef-
schrift.
Het proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreekt Sonneveld de
publieke debatten over khul’. Zij bespreekt de geschiedenis van het Egyptische
familierecht en plaatst deze in het licht van zowel nationale als internationale
ontwikkelingen. De nieuwe khul’ wet werd in Egypte niet onverdeeld positief ont-
vangen. Het beeld ontstond dat de khul’ echtscheiding vooral voor rijke, irratio-
nele vrouwen zou zijn, die hun echtgenoot en kinderen in de steek zouden laten
om een rijkere of knappere man te trouwen en zo niet alleen hun eigen familie ten
gronde richtten, maar ook de Egyptische familie als instituut zouden bedreigen.
Om deze reden waren ook veel vrouwenrechtenactivisten tegen de invoering, zij
beschouwden een khul’ echtscheiding als een optie die alleen voor rijke vrouwen
was weggelegd.
Sonneveld maakt voor dit eerste deel gebruik van veel verschillende bronnen,
zoals films, cartoons en diverse kranten. Deze verscheidenheid van het materiaal
vereist echter ook een zeer duidelijke en overtuigende rode lijn. Deze is helaas
niet overal aanwezig. Het verband tussen de verschillende typen gegevens en de
relevantie daarvan worden niet altijd duidelijk. Sonneveld besteedt bijvoorbeeld
veel aandacht aan het gedetailleerd beschrijven en analyseren van twee films over
echtscheiding. Hoewel in Egypte, een land met een lage alfabetiseringsgraad,
films een belangrijk medium zijn en de besproken onderwerpen relevant kunnen
zijn, wordt onvoldoende expliciet beargumenteerd waarom bijvoorbeeld een
bespreking van de muzieksmaak van de hoofdpersonen relevant is voor het oor-
spronkelijke onderwerp, de khul’ echtscheiding. Bovendien is met name de weer-
gave van het debat in de kranten niet altijd te volgen voor een lezer die niet goed
is ingevoerd in de Egyptische politiek en de rollen van de belangrijkste spelers.
Niet alle Nederlandse lezers zullen bijvoorbeeld weten wie de Sheikh al-Azhar en
de Grand Mufti zijn en wat hun invloed en positie in de Egyptische politiek is.
Verdere stroomlijning en structuur hadden dit gedeelte van het proefschrift dan
ook sterker gemaakt.
In het tweede deel van het proefschrift gaat Sonneveld nader in op de implemen-
tatie van de khul’ wetgeving in rechtbanken en de betekenis in het dagelijks leven
van scheidende vrouwen. In dit deel staat het verhaal van Nura3 centraal. Deze
jonge vrouw uit de lagere middenklasse weet via een khul’ procedure van haar
echtgenoot te scheiden. Uit geldgebrek moet ze echter haar kinderen achterlaten
bij haar schoonfamilie. Om haar zelfstandigheid te behouden gaat ze uiteindelijk
een informeel tweede huwelijk aan met een getrouwde man, die na hun huwelijk
echter weinig blijkt bij te dragen aan haar financiële positie. Aan de hand van
delen van het verhaal van Nura beschrijft Sonneveld de dagelijkse praktijk van
echtscheiding door khul’ in Egypte. Deze blijkt heel anders te zijn dan het debat

3 Sonneveld heeft de namen van geïnterviewden veranderd.
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dat in de media speelt. Zij ontkracht de stereotypen dat een khul’ echtscheiding
vooral voor rijkere vrouwen zou zijn, die om ‘frivole’ redenen willen scheiden. De
meeste vrouwen die zij tijdens haar veldwerk in de rechtbank ontmoet, komen
juist uit de lagere klassen. Veel van hen vragen een khul’ echtscheiding aan om
redenen die ook tot een gewone echtscheiding, met behoud van rechten, zouden
kunnen leiden, zoals mishandeling of gebrek aan onderhoud door hun echtge-
noot. Deze gewone procedures duren echter lang en de bewijslast is zwaar. Van-
daar dat veel vrouwen uit Sonnevelds onderzoek toch voor een khul’ echtscheiding
kiezen, ondanks dat ze daarvoor hun financiële rechten moeten opgeven.
Opvallend is daarom ook de door Sonneveld geconstateerde zeer negatieve hou-
ding van rechters tegenover vrouwen die scheiden door middel van een khul’ pro-
cedure. Veel rechters denken dat vrouwen alleen scheiden omdat ze een andere
man willen, in hun ogen geen goede reden. Binnen de grenzen van de nieuwe wet
proberen zij dan ook om het vrouwen zo moeilijk mogelijk te maken om te schei-
den. Dit wordt vergemakkelijkt doordat een memorie van toelichting bij de
nieuwe wet ontbreekt. Een van de grootste struikelblokken is de interpretatie van
de term bruidsprijs, die volgens de wet moet worden terugbetaald.4 In veel huwe-
lijkscontracten is tegenwoordig alleen een symbolisch bedrag als direct betaalde
bruidsprijs vastgelegd. Veel echtgenoten accepteren het (lage) bedrag dat de vrou-
wen terugbetalen echter niet en claimen dat ze meer hebben betaald, maar dit
niet hebben geregistreerd om geen belasting te hoeven betalen. Vaak wordt er
dan een onderzoek ingesteld, wat de procedure behoorlijk kan vertragen. In som-
mige gevallen moesten vrouwen uiteindelijk niet alleen de betaalde bruidsprijs,
maar ook de huwelijksgeschenken en zelfs de door henzelf ingebrachte goederen
en de uitstelde bruidsprijs aan hun man ‘terug’-betalen voordat de rechter de
echtscheiding wilde uitspreken, terwijl zij het laatste bedrag nooit hadden ont-
vangen. Veel scheidende vrouwen zijn echter op de hoogte van deze vooroorde-
len, zij kleden zich sober bij hun bezoeken aan de rechtbank en proberen de
indruk te vermijden dat ze een andere man zouden willen trouwen.
Een ander middel dat door rechters wordt ingezet om de mogelijkheden voor
echtscheiding te belemmeren, zijn de kosten van de verplichte bemiddelings-
poging. Deze bemiddelingspogingen worden volgens Sonneveld door rechters niet
erg serieus genomen en simpelweg als een plicht gezien. Toch gebruiken rechters
de bemiddeling als een manier om het vrouwen moeilijk te maken, door hen hier-
voor bedragen te laten betalen die zij zich niet kunnen veroorloven, waardoor zij
de echtscheidingsprocedure niet kunnen voortzetten. Sinds 2004 zijn er speciale
familierechtbanken opgericht, waar deze bemiddelingspogingen worden begeleid
door gespecialiseerde arbitragemedewerkers. Tijdens de bemiddelingspogingen
wordt vaak geprobeerd om tot een echtscheiding in onderlinge overeenstemming
te komen om zo het stigma van een khul’ echtscheiding te vermijden.

4 De bruidsprijs of sadaq wordt in het huwelijkscontract vastgelegd en door de man betaald aan de
vrouw. Vaak is deze opgesplitst in twee delen, een deel dat direct betaald wordt, vaak slechts een
symbolisch bedrag, en een uitgesteld deel dat wordt betaald in geval van echtscheiding op initia-
tief van de man of overlijden van de echtgenoot. Dit laatste is vaak een veel groter bedrag en
wordt vaak beschouwd als een vorm van lumpsum-alimentatie.
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Verder beschrijft Sonneveld, opnieuw aan de hand van het verhaal van Nura, de
kwestie van vrouwen die naar het buitenland willen reizen zonder de toestem-
ming van hun echtgenoot. Dit vormt de aanleiding voor een interessante analyse
van de relatie tussen khul’ echtscheidingen, aangevraagd door vrouwen, en zoge-
heten ta’a of gehoorzaamheidsclaims, ingediend door mannen. Sonneveld be-
schrijft overtuigend hoe deze juridische procedures door zowel mannen als vrou-
wen worden ingezet als machtsmiddelen in huwelijksconflicten of in de onder-
handeling voor een echtscheiding in onderlinge overeenstemming.
In de laatste hoofdstukken gaat Sonneveld in op de veranderende sociale relaties
in Egypte. Met name vrouwen die geen nabije mannelijke familieleden hebben om
hen tegenover de schoonfamilie te vertegenwoordigen en te bemiddelen bij huwe-
lijksproblemen, nemen hun toevlucht tot de rechtbank om conflicten op te los-
sen. Sociale klasse speelt hierbij een belangrijke rol. Families uit de hogere klassen
hebben zowel sociaal als financieel meer te verliezen wanneer een huwelijks-
conflict voor de rechter wordt uitgevochten. Tot slot laat Sonneveld in het laatste
hoofdstuk zien dat, in overeenstemming met het heersende stereotype, veel vrou-
wen na een khul’ echtscheiding hertrouwen, vaak onder invloed van sociale druk.
Omdat gescheiden vrouwen geen geliefde huwelijkspartners zijn, hebben zij ech-
ter een beperkte keuze uit huwelijkskandidaten, voornamelijk mannen die eerder
getrouwd zijn (geweest), zoals gescheiden mannen of weduwnaars. Om hun zelf-
standigheid te behouden kiezen veel vrouwen uit Sonnevelds onderzoek er
daarom voor om een huwelijk te sluiten met een man die al een echtgenote heeft,
vaak in de vorm van een informeel huwelijk.5 Zo hebben zij de sociale status van
een getrouwde vrouw, echter zonder hun nieuw verworven vrijheid en financiële
onafhankelijkheid op te hoeven geven voor een leven als huisvrouw.
In dit levendige en zeer leesbare tweede deel van het proefschrift laat Sonneveld
opnieuw zien dat de kracht van haar studie ligt in het gebruik van divers mate-
riaal uit veel verschillende bronnen. De toegang die zij heeft weten te krijgen tot
echtscheidingszittingen en bemiddelingsprocedures, is weliswaar beperkt, maar
toch opmerkelijk. De belangrijkste bron van informatie vormen echter de vele for-
mele en informele interviews die zij heeft gedaan met allerlei betrokkenen. De
verschillende onderwerpen die in dit tweede deel aan bod komen, worden onder-
ling verbonden door het verhaal van Nura, de informant die door Sonneveld lan-
gere tijd is gevolgd. Sonneveld vertelt dit verhaal aan de hand van beschrijvingen
van verschillende ontmoetingen die zij gedurende haar veldwerkperiodes had met
deze sleutelinformant en mensen uit haar directe omgeving. Hierdoor laat Sonne-
veld ook duidelijk haar eigen rol in deze ontmoetingen zien, een benadering die
past bij een meer reflexieve analyse van veldwerkmateriaal. Door één echtschei-
dingsverhaal echter zo centraal te stellen verdwijnt het overige materiaal soms

5 Informele of ’urfi huwelijken zijn in Egypte controversieel omdat zij vaak in het ‘geheim’ zouden
worden gesloten, wat wil zeggen zonder medeweten van de familie of de eerste echtgenote.
Bovendien bieden zij vrouwen minder rechten dan een officieel, geregistreerd huwelijk. Sinds
2000 is het echter voor vrouwen wel mogelijk geworden om ook een informeel huwelijk via de
rechtbank officieel te beëindigen door een echtscheiding.
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wel wat naar de achtergrond. Ook wordt niet altijd zichtbaar gemaakt hoe de stap
van persoonlijk verhaal naar een meer algemene conclusie wordt gezet.
Zowel in het eerste als in het tweede deel van haar proefschrift verwijst Sonne-
veld regelmatig naar relevante literatuur. Sonneveld beperkt zich bij het gebruik
van literatuur voornamelijk tot verwijzingen naar andere studies over familie-
recht in het Midden-Oosten en andere sociologische en antropologische literatuur
over de regio. Zoals gezegd past dit in de traditie om onderzoek naar islamitisch
recht en het Midden-Oosten als een apart vakgebied te zien, los van rechtssocio-
logisch of rechtsantropologisch onderzoek zoals dat in andere werelddelen, en
zeker ook in Nederland bedreven wordt. Naar mijn mening is dit onterecht. Het
was voor Sonnevelds proefschrift juist ook relevant geweest om te vergelijken met
onderzoek naar echtscheiding in andere delen van de wereld, zoals de klassieke
studie van Mnookin en Kornhauser (1979) over de rol van het recht bij private
onderhandelingen in echtscheidingsprocedures. Ook tijdens de verplichte bemid-
delingspogingen in Sonnevelds studie proberen echtgenoten eerst samen te
onderhandelen over een echtscheiding in onderlinge overeenstemming in de
schaduw van een rechterlijke uitspraak. De khul’ procedure wordt volgens Sonne-
veld in sommige gevallen zelfs gestart om deze onderhandelingen tot stand te
brengen. Een meer recente studie die voortborduurt op het werk van Mnookin en
Kornhauser, is gedaan door Batagol (2008) in Australië, waar bij echtscheiding
ook een bemiddelingspoging verplicht is. Zij laat zien hoe onjuiste opvattingen
over het recht de uitkomst van de onderhandelingen kunnen beïnvloeden. Dit
vertoont overeenkomsten met de door Sonneveld beschreven angst van vrouwen
voor een ongehoorzaamheidsclaim, hoewel deze claims in een khul’ procedure
juridisch gezien geen enkel effect hebben. Een vergelijking met dergelijke studies
had Sonnevelds bevindingen in een breder kader kunnen plaatsen en een interes-
sant proefschrift nog sterker kunnen maken.
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